REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA JESIENNA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady udziału oraz przebiegu promocji
„Promocja Jesienna”.
Organizatorem promocji jest: Rolpol Ołdakowscy sp. j. z siedzibą w Szepietowie (18-210
Szepietowo, ul. Towarowa 1, NIP: 7221574192 (dalej jako Organizator).
Fundatorem nagród przewidzianych w Promocji jest Organizator.
Promocja prowadzona jest na stronie internetowej organizatora na portalu pod adresem
www.program.nawozylider.pl
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.program.nawozylider.pl
Udział w promocji jest bezpłatny.
Promocja trwa w okresie od dnia 01.09.2021 do dnia 31.10.2021 do północy.
§ 2 Uczestnicy

1.

2.
3.

Uczestnikiem promocji (dalej jako Uczestnik) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
cywilnego.
Biorąc udział w promocji Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, w szczególności warunki
odbioru (dostawy) nagród.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
§ 3 Zasady Promocji

1.

Wzięcie udziału w promocji polega na wykonaniu w całości następującego zadania:
a) Kup dowolny produkt Nawozów Lider:
• Nawóz Wapniowy
• Nawóz Wapniowo - Magnezowy
• Dezynfekant
b) Zachowaj paragon/dowód zakupu.
c) Wejdź na stronę www.program.nawozylider.pl - zakładka „promocje”.
d) Wypełnij formularz - podaj swoje dane i dodaj zdjęcie dowodu zakupu.
§ 4 Nagrody

1.

2.
3.
4.
5.

W ramach Promocji Organizator wręczy następującą nagrodę:
• Za zakup 1 Tony produktu - 10zł do wykorzystania na zakupy do sieci Biedronka w
postaci kodu sms lub karty podarunkowej.
Każdy z uczestników promocji zostanie dodatkowo poinformowany o otrzymaniu nagrody w
wiadomości e-mail.
Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom promocji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na środki pieniężne lub nagrodę
innego rodzaju.
Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z nagrody bez prawa do żądania ekwiwalentu
pieniężnego lub innego rodzaju.

§ 5 Zakres odpowiedzialności organizatora
1.

2.

3.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Promocji, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane
dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
ze stwierdzeniem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
§ 6 Reklamacje

1.
2.

3.
4.
5.

Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczące sposobu przeprowadzenia
Promocji, jego przebiegu lub otrzymanej nagrody.
Reklamację Uczestnik winien zgłosić Organizatorowi na piśmie, najpóźniej w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród, a w przypadku Uczestników nieotrzymujących nagród –
w terminie 14 dni.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 7 Dane osobowe

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
Administratorem danych osobowych jest Organizator
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i
współpracownikom Organizatora.
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Promocji i upłynięcia okresów
reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych
danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawienia danych
osobowych. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory mogące powstać na tle Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora oraz na oficjalnej stronie Organizatora:
www.program.nawozylider.pl

